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1. A nemem jogi elismertetését ter-
vezem, de házasságban élek jelenleg. 
Okoz-e ez bármilyen problémát a jogi 
eljárás elindításában? 

Hazánkban külön jogszabály foglalkozik a 
diszkrimináció tilalmával, amely szerint 
senkit nem érhet hátrányos megkülönbözte-
tés valamely tulajdonsága, így a nemi identi-
tása miatt sem. A minden embert megillető 
egyenlő bánásmód követelménye ellenére a 
házasság és a gyermekvállalás olyan terüle-
tek, amelyeken ez a jogegyenlőség bizonyos 
kérdések tekintetében nem teljes. A nem jogi 
megváltozása olyan következményeket is 
maga után vonhat, amelyek során korábban 
megszerzett jogok elveszhetnek. 

Hazánkban kizárólag különböző nemű párok tagjai élhetnek a házasság 
lehetőségével. Amennyiben valaki úgy nyújt be a nem jogi elismerésére 
vonatkozó kérelmet, hogy házasságban él, a kérelem automatikusan 
elutasításra kerül. 

A nem jogi elismerésének az is akadálya, ha valaki bejegyzett élettársi 
kapcsolatban él, és így nyújtja be kérelmét. Hazánkban ugyanis a 
bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét kizárólag azonos nemű párok 
vehetik igénybe.

Abban az esetben is, ha valaki kizárólag a nem jogi megváltoztatása 
miatt kéri a házasság vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat felbontá-
sát, bizonyos, a jogszabályban előírt kérdéseket rendezni kell. Ezek az 
utolsó közös lakás használatával, közös gyermek esetén a szülői 
felügyeleti joggal, a gyermek lakóhelyével és a gyermekkel való 

A nem jogi elismeré-

sének feltétele, hogy a 

kérelmező ne legyen 

házas illetve ne éljen 

bejegyzett élettársi 

kapcsolatban.
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2. Van-e lehetőség arra, hogy a nemem 
elismerése után kapott új személyazo-
nosságommal szerepeljek a gyermekem 
azon hivatalos dokumentumaiban, ahol 
szülőként az én adataim is korábban be-
jegyzésre kerültek?

3. Tudok-e tenni valamit azért, hogy a 
gyermekeimet felkészítsem a tranzícióm-
mal kapcsolatos változásokra? Félek, 
hogy traumát fog okozni számukra. 

kapcsolattartással, valamint a házastársi és gyermektartással kap-
csolatos kérdések. Ha a pár bármelyik kérdésben megegyezni nem 
tud, a bíróság fog dönteni helyettük. 

A jelenlegi jogszabályi környezet sajnos nem teszi lehetővé, hogy a 
személyes adatokban történt változás átvezetésre kerüljön a gyermek 
hivatalos dokumentumaiba is. 

Számos tanulmány támasztja ma már alá azt, hogy kiegyensúlyozott 
érzelmi talajon álló szülő-gyermek kapcsolat esetén a szülő nemi identi-
tásának felvállalása nem okoz olyan problémát a gyermek számára, 
amely feloldhatatlan lenne. A gyermek számára a legfontosabb az 

Nincs lehetőség az 

adatok átvezetésére 

a gyermek születési 

anyakönyvi kivona-

tában.
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4. A házastársam nem támogatja a tran-
zíciómat. Fenyeget, hogy tönkretesz, és 
örökre eltiltja tőlem a gyerekeket. Meg-
teheti ezt? 
Magyarországon senkit nem érhet hátrány a nemi identitása miatt. 
Ebből következően sem az esetleges bontóper, sem a szülői jogokat 
érintő bírósági vagy hatósági eljárások során nem lehet hivatkozá-
si alap a szülő nemi identitása, tranzíciójának ténye.  
A gyermekekkel kapcsolatos döntések során mind a bíróságnak, 
mind a gyámhatóságnak a gyermek mindenekfelett álló érdekét 
kell szem előtt tartania, aminek része az is, hogy a szülők házassá-
gának (kapcsolatának) felbontását követően is a gyermek mindkét 
szülőjével való kapcsolatának folytonossága fennmaradjon. 
Abban az esetben, ha a szülők között a gyermekkel kapcsolatban 
vita alakul ki, mind a gyámhatóság, mind a bíróság pszichológus 
szakértőt vonhat be. Ha az eljárás során szakértő kirendelésére 
kerül sor, annak véleménye irányadó lesz a döntés során. A szak-
értő elsősorban arra keresi a választ, hogy melyik szülő az, aki képes 
azokat a körülményeket megteremteni, amelyek a leginkább alkal-
masak a gyermek egészséges testi, lelki, érzelmi fejlődéséhez. 
Ennek során vizsgálja a szülők alkalmasságát, de azt is, hogy milyen 
talajon áll a gyermekkel való kapcsolatuk. A döntést befolyásolhatja 
még, hogy egzisztenciálisan melyik szülő az, aki inkább képes a 
biztonságot megadni a gyermeknek. Látható tehát, hogy mindezek 
olyan kérdések, amelyek nem érintik a nemi identitás területét. 
Abban az esetben, ha akár a szakértő, akár az ügyben eljáró hatóság 
vagy bíróság ezeket a körülményeket is ”forszírozná”, az nem csak 
szakmailag, de jogilag is komolyan aggályos lenne. 

őszinteségen és a biztonságos kötődésen alapuló kapcsolat. Ennek meg-
léte esetén a gyermekek képesek a szülő előbújásával, vagy tranzíciójá-
val járó változásokkal, az esetleges érzelmi hullámvölgyekkel megbir-
kózni. Számos adat bizonyítja azt is, hogy a gyermekek jóval kevesebb 
prekoncepcióval, előítélettel rendelkeznek még, mint a felnőttek, és 
rugalmasságuk is sokkal jobb, amivel képesek a változásokhoz alkalmaz-
kodni. Nagyon fontos ugyanakkor, hogy a tranzíciót vállaló szülő hol 
tart az önelfogadásban. Akkor tudunk biztonságos légkört teremteni 
a gyermek számára, ha mi magunk hitelesen tudjuk képviselni a saját 
döntésünk melletti elköteleződésünket.

Nem lehet hivatkozási 

alap a szülő nemi 

identitása, tranzíciójá-

nak ténye az eljárások 

során.

6

TransParenting | Transvanilla Transznemű Egyesület

Bontóper



Természetesen legcélravezetőbb minden esetben az lenne, ha a 
szülők a viták ellenére is képesek lennének megállapodni, mert 
ez esetben a gyermekekkel kapcsolatos hatósági, bírósági döntés 
a szülők megállapodását veszi irányadónak. Sokat segíthet egy 
jó megállapodás megszületésében, ha a felek mediátor segítségét 
kérik. Ma már számos mediátor érhető el a piacon, köztük olyanok, 
akik tisztában vannak a transz emberek speciális szükségleteivel is. 
A piaci mediátorokat az igazságügyi Minisztérium tartja nyilván egy 
ún. közvetítői névjegyzékben, de ingyenesen igénybe lehet venni 
a bírósági közvetítést is. Abban az esetben, ha nem sikerül megál-
lapodnunk a másikkal, célszerű olyan ügyvéd segítségét kérni, aki 
képes hitelesen, előítéletektől mentesen képviselni bennünket az 
adott eljárásban. 

Ami a vagyoni kérdéseket illeti, ott megállapodás hiányában a bíró-
ság hoz majd döntést. A bíróság kizárólag a Polgári törvénykönyv há-
zastársi közös vagyon megszüntetésére vonatkozó szabályokat 
veheti figyelembe, így bármelyik fél nemi identitása az eljárásban 
semmilyen szerepet nem játszik. A vagyonjogi vitákra is érvényes az 
a szabály, hogy legrövidebb és legköltséghatékonyabb az, ha a felek 
képesek akár maguk között, akár mediáció útján megegyezni.
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5. A házastársam mindenben támogat, 
a nemem jogi elismertetésében is, ami 
után továbbra is egy családként szeret-
nénk élni. Milyen lehetőségeink vannak 
erre? 

Ahogy arról már esett szó, a nem jogi elismerésének feltétele, hogy a 
kérelmező ne legyen házas. A nem elismertetését követően, ha a pár 
továbbra is családként kíván együtt élni, a bejegyzett élettársi kapcso-
lat lehetősége áll nyitva előttük. Amennyiben a házastársunk elfogadó 
és támogató, és a házasság felbontását követően is egy párként kíván 
velünk élni, legegyszerűbb együtt elkészíteni egy megállapodást arra 
vonatkozóan, hogy a házasság felbontását követően is közösen kívánjuk 
használni az ingatlant, és közösen gyakoroljuk a szülői felügyeleti jogot 
(amennyiben van gyermekünk). A jogszabály szerint a felek együttes 
kérésére a bíróság a házasság felbontására vonatkozó kereseti kére-
lemhez csatolt megállapodást határozatba foglalja. 



6. Miben különbözik a bejegyzett élet-
társi kapcsolat egy házasságtól?
Hazánkban az azonos nemű párok számára a bejegyzett élettársi kap-
csolat nyújt a házasságban élőkkel szinte azonos jogokat. A jogszabály 
azt mondja, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőket megilletik 
ugyanazok a jogok, amelyek a házasságban élőket, kivéve, ha arról 
jogszabály külön nem rendelkezik. Ebből következően sajnos egyes terü-
leteket illetően a házasságban élőkhöz képest a bejegyzett élettársi kap-
csolatban élők joghátrányban vannak. Nem áll módjukban a partner 
nevét viselni, nem fogadhatnak közösen örökbe, nem fogadhatják 
örökbe még a partner gyermekét sem, és nem áll rendelkezésükre a 
mesterséges megtermékenyítés lehetősége. Ugyanakkor válás esetén 
megilleti őket a lakáshasználati jog, igényt tarthatnak a másik fél ré-
széről tartásra (azaz biztosítaniuk kell a másik megélhetését, bizonyos 
körülmények esetén még a kapcsolat felbomlását követően is), örököl-
hetnek egymástól végrendelet nélkül is (a bejegyzett élettárs örökli a 
közösen használt lakást és az abban található vagyontárgyakat, az ezen 
felüli hagyatékon pedig az elhunyt szüleivel osztozik fele-fele arányban), 
és jogosultak özvegyi nyugdíjra. Válás esetén a vagyonmegosztás 
tekintetében szintén a házasságban élőkre vonatkozó azonos szabályok 
alapján (a közös vagyon, függetlenül attól, hogy ki, milyen mérték-
ben járult hozzá a szerzéshez egyenlő mértékben kerül elosztásra) 
jár el a bíróság, hacsak a felek között nem volt eltérő megállapodás, 
amit vagyonjogi szerződésben rögzítettek. Ami a partner korábbi 
kapcsolatban született gyermekét illeti, a bejegyzett élettársat mosto-

Számukra a bejegyzett 

élettársi kapcsolat 

nyújt a házasságban 

élőkkel szinte azonos 

jogokat.
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Azonos nemű párok



A párokat nemüktől 

függetlenül a törvény 

élettársnak tekinti, ha 

azok közös háztar-

tásban, gazdasági és 

érzelmi kapcsolatban 

élnek együtt.

haszülőnek tekinti a jogszabály, ami tartási kötelezettséggel is jár. A 
partner halálának esetén, ha a közösen használt lakást nem a bejegyzett 
élettárs örökli, őt akkor is megilleti a holtig tartó haszonélvezeti jog. 

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének korhatára 18 év, az aktus 
anyakönyvvezető előtt történik. A bejegyzett élettársi kapcsolatot 
közös megegyezés esetén, amennyiben nincsenek vitás kérdések, köz-
jegyző előtt fel lehet bontani. Vita esetén a bírósági utat kell igénybe 
venni, a házasság felbontásához hasonló módon. 

9
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7. Évek óta együtt élek a párommal, 
de erről nincs semmilyen hivatalos pa-
pírunk. Jó lenne tudni, hogy mik azok a 
jogok, amelyek bennünket is megilletnek 
az együttélésünk kapcsán. 
Hazánkban a különböző nemű párok házasságot köthetnek, az azonos 
nemű párok bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíthetnek. Számos 
ember azonban nem kívánja hivatalos formában megjeleníteni kap-
csolatát, ugyanakkor évek, esetleg évtizedek óta együtt él a partneré-
vel. Mind az azonos nemű, mind a különböző nemű párokat a törvény 
élettársnak tekinti, ha azok közös háztartásban, gazdasági és érzelmi 
kapcsolatban élnek együtt. A párkapcsolat az együttélés tényétől 
kezdődően tekinthető élettársi kapcsolatnak. Az élettársi kapcso-
lat meglétének a házassággal és a bejegyzett élettársi kapcsolattal 
ellentétben nincs korhatári megkötöttsége. A kapcsolat megszaka-



8. A nemem elismerését követően való-
ban összeházasodhatok párommal, aki-
vel korábban azonos nemű kapcsolatban 
éltünk? 

dásával az élettársi kapcsolat ténye is automatikusan megszűnik. 
Sokan nincsenek azzal tisztában, hogy bizonyos körülmények fenn-
állása esetén az élettársakat is számos jogosultság illeti meg. Egy év 
együttélés, és közös gyermek megléte esetén például igényt tarthat-
nak tartásra a volt párjuk részéről, és megilleti őket válás esetén a 
lakáshasználat joga is. Tíz év együttélés, vagy közös gyermek és egy 
év együttélés után özvegyi nyugdíjra lesznek jogosultak. Különböző 
nemű élettársak igénybe vehetnek mesterséges megtermékenyí-
tést, az örökbefogadás azonban számukra sem áll nyitva. A partner 
előző kapcsolatból született gyermekét nem fogadhatják örökbe, a 
jogszabály azonban nevelőszülőnek tekinti őket mindaddig, amíg 
egy háztartásban élnek a gyermekkel.  
A kapcsolat felbomlását követően tartási kötelezettségük a gyer-
mek tekintetében nincs, azonban kapcsolattartásra jogosultak 
lesznek, ha a gyermekkel huzamosabb ideig éltek egy háztartásban. 
Örökölni kizárólag végrendelet esetén örökölhetnek élettársuktól. 
Amennyiben a kapcsolat felbontását követően vagyonjogi vita alakul 
ki közöttük, az ennek eldöntésére irányuló peres eljárásban a bíróság 
azt veszi figyelembe, hogy ki, milyen arányban járult hozzá a közös 
vagyon létrejöttéhez. 

Előfordul, hogy az élettársi közösségben élők valamilyen hivatalos do-
kumentummal mégis szeretnék kapcsolatukat megpecsételni, illetve 
nyilvántartani, ez esetben közjegyző előtt együttesen kérhetik annak 
bejegyzését az Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartá-
sába. A bejegyzés 18 éves kor betöltéséhez kötött, a nyilvántartás-
ból való törlés pedig bármelyik fél kérelmére megtörténhet.  
A nyilvántartásba való bejegyzés a de facto élettársakhoz képest 
többletjogokkal nem jár, de bizonyos esetekben megkönnyítheti an-
nak bizonyítását, hogy a pár tagjai között élettársi kapcsolat áll fenn. 
A bejegyzést mind azonos-, mind különböző nemű párok kérhetik.

Természetesen igen. A nemüket hivatalosan megváltoztató transznemű 
személyek új nemük szerint a különböző nemű párjukkal házasságot 
köthetnek.

A kapcsolat bejegy-

zését mind azonos-, 

mind különböző nemű 

párok kérhetik.
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Élettárs nyilvántartás



9. Azonos nemű párommal külföldön 
kötöttem házasságot, de fontolgatjuk a 
magyarországi letelepedést. A hazai ha-
tóságok elismerik majd a házasságunkat? 
Az azonos nemű személyek külföldön kötött házasságát a hazai ha-
tóságok nem ismerik el, így annak hazai anyakönyvezését meg fogják 
tagadni. A párnak, ha szeretnének itthon is „törvényes keretek” között 
együtt élni, bejegyzett élettársi kapcsolatot kell létesíteniük, a külföldön 
kötött házasság ellenére. Jelenleg arra sincs mód, hogy a partner nevét, 
amelyet a külföldön kötött házasság alapján vett fel a másik fél, itthon 
viselhesse.

 Az adott országban 

rendelkezésre álló 

többletjogok itthon 

nem érvényesíthetők.
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10. Külföldön létesítettünk bejegyzett 
élettársi kapcsolatot. Ezt automatikusan 
elismerik majd itthon is? 
A 2009. július 1. után külföldön kötött bejegyzett élettársi kapcsolat ese-
tén az aktust nem kell megismételni Magyarországon. Elegendő hazai 
anyakönyvezést kérni, vagy a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezető 
hivatalban, vagy a konzulátuson. Abban az esetben azonban, ha a pár 
Magyarországon él, azok az esetleges többletjogok, amelyek az adott 
külföldi országban, ahol a bejegyzett élettársi kapcsolatot eredetileg 
létesítette rendelkezésre álltak, itthon nem érvényesíthetők (pl. partner 
nevének viselése). 



11. Velünk él a párom előző kapcsolatából 
született /korábban örökbefogadott gyer-
meke, akinek a nevelésében, eltartásában 
magam is részt veszek. A jogszabály sze-
rint én kije vagyok ennek a gyermeknek? 
Ha esetleg a kapcsolatunk a párommal 
véget érne, elképzelhető-e, hogy a gyerek-
kel sem találkozhatnék többet? 

Ahogy arról a fentiekben esett szó, házasság és bejegyzett élettársi 
kapcsolat esetén párunk előző kapcsolatából született gyermekének 
mostohaszülői vagyunk, élettársi kapcsolat esetén nevelőszülőnek 
tekint minket a jogszabály. Mind a nevelőszülőt, mind a mostohaszülőt 
a legtöbb jogszabály közeli hozzátartozóként nevesíti. A mostohaszü-
lőnek tartási kötelezettsége van a gyermek felé, a nevelőszülőt ilyen 
kötelezettség nem terheli. A kapcsolat felbomlását követően mind a 
mostohaszülő, mind a nevelőszülő kapcsolattartásra (láthatásra) 
jogosult abban az esetben, ha a gyermekkel huzamosabb ideig élt egy 
háztartásban, nevelésében részt vett, és a gyermekkel érzelmi kapcso-
lata alakult ki. Abban az esetben, ha a vér szerinti szülő nem együttmű-
ködő, a gyámhatóság beavatkozását lehet kérni, hogy az szabályozza 
a kapcsolattartás kérdését. Fontos tudni, hogy a nevelőszülői státusz a 
gyermek közös háztartásból történő elköltözését követően automati-
kusan megszűnik, szemben a mostohaszülői státusszal, ami mind-
addig fennáll, amíg a bejegyzett élettársi kapcsolat tart. Ugyanakkor a 
gyermek nem örököl automatikusan a mostohaszülőtől, így ha sze-
retnénk, hogy ő legyen az örökösünk, arról időben végrendelkeznünk 
kell. Abban az esetben, ha a mostohagyermek egy háztartásban élt az 
örökhagyóval annak halálakor, 20 millió forintig nem kell örökösödési 
illetéket fizetnie.  Ami a végrendeletet illeti, természetesen nevelt 
gyermekünk számára is végrendelkezhetünk, neki azonban, ha nem 
élt egy háztartásban a halál bekövetkeztekor az örökhagyóval, a teljes 
hagyaték után illetéket kell fizetnie. 

Párunk korábbi kapcsolatából született, vagy általa korábban örökbefo-
gadott gyermeket örökbe fogadni kizárólag házastársnak áll lehetősé-
gében, élettársként, bejegyzett élettársként erre nincs lehetőségünk. 
Abban az esetben, ha szeretnénk biztosak és nyugodtak lenni afelől, 

Mind a nevelőszülőt, 

mind a mostohaszülőt 

a legtöbb jogszabály 

közeli hozzátartozó-

ként nevesíti.
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 Nevelt gyermek



hogy esetleges halálunk esetén vér szerinti gyermekünket élettársunk 
nevelheti majd tovább, érdemes gyámnevezési nyilatkozatot tenni. Ez 
azt jelenti, hogy vér szerinti szülőként vagy végrendelet, vagy közjegy-
ző előtti nyilatkozat formájában megnevezhetjük élettársunkat, hogy 
halálunk esetén ő legyen a gyermek törvényes gyámja. Ezzel elkerül-
hető az a nem várt helyzet, hogy gyermekünk halálunk esetén állami 
gondoskodásba, vagy rokonokhoz kerüljön gondozásba. 

A spermium lefagyasz-

tása lehetséges, a 

petesejté nem.
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12. Van-e lehetőségem arra, hogy a 
nemem elismertetése előtt petesejt/
spermium lefagyasztást kérjek? Ha igen, 
milyen költségekkel jár ez számomra? 

Transz nők a nemi helyreállító beavatkozásokat megelőzően kérhetik a 
spermium lefagyasztást. Ennek költsége intézményenként változó lehet. 
A lefagyasztását megelőzően különböző vizsgálatokon kell átesni, ame-
lyek díja összességében meghaladja az ötvenezer forintot, a fagyasztás 
és tárolás költsége pedig évente 20-25 ezer forint. A különböző intéz-
mények árlistái egyébként honlapjukon általában nyilvánosak, az árak 
azonban mindig tájékoztató jellegűek, hiszen egyéni eltérések minden 
esetben az eljárást kérő egyéni adottságaitól függően előfordulhatnak. 
Spermatárolásra egyébként 2×5 évig van lehetőség. 

Ami a petesejt lefagyasztást és tárolást illeti, az Magyarországon piaci 
körülmények között nem elérhető szolgáltatás, kizárólag a daganatos 
betegek számára biztosított a társadalombiztosítás keretei között. 

13. Lesz-e lehetőségem a nemem elis-
merését követően arra, hogy mestersé-
ges megtermékenyítést vegyek igénybe? 

Magyarországon a mesterséges megtermékenyítést a társadalom-
biztosítás kizárólag házaspárok, különböző nemű élettársak és 
olyan egyedülálló nők számára finanszírozza, akik egészségügyi 
okok vagy életkoruk miatt biológiai úton már nem lennének 
képesek arra, hogy megfoganjanak. Ebből következik, hogy nemük 
elismerését követően a transznemű férfiak női partnerükkel igénybe 
vehetik a mesterséges megtermékenyítés lehetőségét, arra viszont, 



hogy a biológiailag megtermékenyülni képes transz férfi a neme 
elismerését követően egyedülállóként mesterséges megtermékenyí-
tésben vegyen részt, törvényes lehetőség nincs. A transz nők a nemi 
megerősítő beavatkozásokat megelőzően kérhetik a hímivarsejtek 
lefagyasztását, majd annak későbbi felhasználását. Ilyen szolgáltatás 
petesejt vonatkozásában Magyarországon nem elérhető.

Abban az esetben, ha egy párkapcsolatban valamelyik fél biológia-
ilag képes megfoganni, akár házi módszerekkel is el lehet végezni 
a mesterséges megtermékenyítést, ugyanakkor jogi szempontból az 
ilyen eljárás aggályokat vet fel. (Szigorúan értelmezve a törvény szö-
vegét, a házi mesterséges megtermékenyítés résztvevői az emberi 
test tiltott felhasználása bűncselekményét követik el. Ez a spermát 
adományozó férfire nem vonatkozik. Tudomásunk szerint büntetőel-
járás hasonló ügyben még nem indult Magyarországon. A házilagos 
mesterséges megtermékenyítéssel az a probléma is együtt jár, hogy 
a gyermek szülőjeként csak az annak életet adó személyt isme-
rik majd el és nagy valószínűséggel csakis kizárólag anyaként, 
a vele élő élettársat nem. A spermát adományozó férfi szülői jogai 
azonban bármikor feléledhetnek, ha azt ő valamiért úgy kívánja. A 
spermát adományozó transz nőt pedig minden valószínűség szerint 
nem fogják szülőként elismerni.).

Több olyan dokumentált esetet is ismerünk, amikor a biológiailag meg-
foganni és gyermeket kihordani képes transz férfi hivatalos, vagy 
házi mesterséges megtermékenyítést követően adott életet egy vagy 
akár több gyermeknek, azt követően, hogy már évek óta férfiként élt, 
és a tranzíció több fázisán már keresztülment. Hazánkban ilyen esetről 
nincs tudomásunk, azonban abban az esetben, ha hasonló történne, 
az egészségügyi ellátórendszer szereplőinek a legmagasabb szintű 
ellátást kellene megadniuk számára, bármilyen hátrányos megkülön-
böztetés nélkül. A terhesség a korábbi esetleges hormonális kezelések 
miatt fokozott orvosi odafigyelést igényelhet.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha egy transz férfi transz nő gyer-
mekét hordja ki és szüli meg: nem érheti őket nemi identitásuk miatt 
hátrány, és jogosult a legmagasabb szintű egészségügyi ellátásra.

A mesterséges megtermékenyítés szabályai külföldön számos 
országban rugalmasabbak, azonban a születendő gyermekre a hazai 
szabályok lesznek érvényesek, így azonos nemű párok esetén a 
másik fél nem lesz szülője a gyermeknek, kizárólag nevelőszülője, 
vagy egy későbbi bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 
mostohaszülője.
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Kihordani és megszül-

ni lehet gyermeket de 

ezért pénzt adni és 

elfogadni bűncselek-

mény.
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14. Van-e lehetőségem Magyarországon 
arra, hogy béranya segítségét vegyem 
igénybe? 

15. Szeretnék majd egyszer örökbe fo-
gadni, de nem tudom, hogy a nemi iden-
titásom, illetve annak felvállalása nem 
fog-e akadályt jelenteni az eljáró hatósá-
gok számára.

Magyarországon a jogszabályok nem teszik lehetővé a béranyaság 
intézményét. Arra ugyan van lehetőség, hogy egy pár megegyezzen 
egy nővel, aki a pár arra biológiailag alkalmas férfi tagjának gyermekét 
kihordja és megszüli, ezért azonban pénzt adni és elfogadni bűncse-
lekmény, a Btk. szerint családi állás megváltoztatásának minősül.  
A hazai egészségügyi szabályok tiltják a dajkaterhességet is, vagyis azt 
az esetet, amikor egy megtermékenyített petesejtet olyan nő hord ki, 
aki a gyermeket a későbbiekben nem kívánja nevelni. A tilalom arra az 
esetre is vonatkozik, ha a nő nem fogad el pénzt a dajkaterhességért. 

Magyarországon kizárólag házaspárok és egyedülálló személyek 
fogadhatnak örökbe azzal, hogy az eljárás során a házaspárokat 
előnyben kell részesíteni. Ennek ellenére tudunk olyan sikeres 
örökbefogadásokról, amikor azonos nemű párkapcsolatban élő személy 
úgy fogadott örökbe gyermeket, hogy az eljárás során nem titkolta el 
párkapcsolatának tényét, és arra is volt már példa, hogy transznemű 



16. Párom / volt párom folyamatosan 
zaklat, fenyeget, többször bántalmazott 
is. Mit tehetek, meddig vagyok köteles 
ezt eltűrni? 
A törvény a hozzátartozók közötti erőszakot bünteti, így a fizikai vagy 
szexuális erőszakot abban az esetben sem szabad eltűrni, ha az otthon, 
a négy fal között zajlik. Ha valakit partnere nem kívánt szexuális együtt-
létre kényszerít, azzal megvalósítja a szexuális kényszerítés vagy a 
szexuális erőszak bűncselekményét. Ha tettlegesen bántalmaz, azzal 
könnyű vagy súlyos testi sértést követ el. Nagyon fontos, hogy ilyen 
esetekben azonnal forduljunk orvoshoz, a sérüléseinkről készíttessünk 
látleletet, de azokat magunk is fotózzuk le. A látlelet kiállíttatása pénzbe 
kerül, de ha az ambuláns lapot eljuttatjuk a rendőrségnek, akkor az 
köteles a hatóság költségére azt beszerezni. Beszéljünk problémáinkról 
olyan emberekkel, akikben bízunk, és akiket egy későbbi eljárásban 
tanúként meg lehet hallgatni. Keressünk fel a családon belüli erőszak 
témájával foglalkozó segítő szervezetet, támogató csoportot, és ha 
szükséges, kérjük pszichológus támogatását. A családon belül erőszak 
természetéből fakad, hogy az soha nem ér véget a bántalmazó „meg-
változásával”, csak azzal, ha a bántalmazott radikálisan megszakítja a 
játszmát, a kapcsolatból kilép, és lehetőleg minden szálat elvág. 

Előfordul, hogy az erőszak még nagyobb mértéket ölt, ha a bántalma-
zott szabadulni próbál a kapcsolattól. Személyi szabadság megsér-
tésének minősül, ha valaki partnerét bezárja, vagy mozgásában más 

kérelmezőnek adtak örökbe gyerekeket. Az örökbefogadást megelő-
ző eljárás során a kérelmező alkalmasságát pszichológus szakértő is 
megvizsgálja, amelynek során a kérelmező önismeretének és önelfoga-
dásának szintje, személyiségének érettsége, magabiztossága felülírhatja 
azokat az előítéleteket és sztereotípiákat, amelyek megnehezíthetik, 
akár megakadályozhatják a transznemű személyek kérelmének pozitív 
elbírálását. A jogszabály egyébként az egyedülállók vonatkozásában 
nem tartalmaz nevesítve diszkriminatív megkötést nemi identitás alap-
ján, az örökbefogadás során eljáró szerveknek elvileg meg kell tartaniuk 
az egyenlő bánásmód követelményét. 

Ami a külföldön történő örökbefogadást illeti, arra a vonatkozó nem-
zetközi szabályozás alapján kizárólag akkor van lehetőség, ha ahhoz a 
magyar hatóságok is hozzájárultak.
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módon akadályozza. Gyakori, hogy valaki partnerét vagy volt partnerét 
rendszeresen vagy tartósan háborgatja (telefonon hívogatja, üzene-
teket írogat, sértő posztokat oszt meg a közösségi médiában partneré-
vel kapcsolatban), vagy erőszakos büntetendő cselekmény elköve-
tésével fenyegeti. Ilyen esetekben mentsünk el minden e-mail, sms-t, 
dokumentáljunk minden atrocitást, legyen mellettünk legalább egy 
olyan személy, akit tájékoztatunk, bevonunk abba, ami velünk történik. 
Tegyünk feljelentést, és ne hagyjuk, hogy a rendőrség esetleg bagatel-
lizálja a velünk történteket. Ha kell, vigyünk magunkkal ügyvédet, de 
velünk lehet a feljelentés, kihallgatást során más, általunk megnevezett 
támogató személy is. Ellenőrizzük, hogy minden bekerült-e a jegyző-
könyvbe, ha nem, kérjük annak kijavítását. Ha úgy gondoljuk, hogy nemi 
identitásunknak, egy felvállalt tranzíciónak, nemi önkifejezésünknek 
bármilyen jelentősége lehet az ügyben, ha nehéz is erről beszélni, érde-
mes megosztani az ezzel kapcsolatos információkat is a rendőrséggel. 

A partner vagy volt partner terhére rendszeresen elkövetett testi sér-
tést, kényszerítést vagy személyi szabadság megsértését a Btk. kapcso-
lati erőszak néven súlyosabban bünteti. Kapcsolati erőszaknak minősül 
az is, ha a partner vagy volt partner rendszeresen emberi méltóságot 
súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít, vagy 
a közös vagyonba tartozó javak elvonása révén a sértettet súlyos 
nélkülözésnek teszi ki. A kapcsolati erőszak legsúlyosabb, és sajnos 
nem is olyan ritka formája, amikor az éveken át tartó terror emberö-
léssel végződik. Nagyon fontos tehát, hogy a bántalmazó kapcsolatot 
időben felismerjük, és tegyünk ellene. A bántalmazó kapcsolatok 
természetéről sok ismeret áll rendelkezésre már a világhálón, tanulmá-
nyozzuk ezeket, ha felmerül a gyanú, hogy a másikkal való kapcsolatunk 
nem egyenrangúságon alapul.  
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Fontos tudni, hogy a párkapcsolati erőszakhoz kapcsolódó bűncse-
lekmények jó része magánindítványra üldözendő, ami azt jelenti, 
hogy csak a sértett kifejezett kérése esetén indul eljárás. A sértett-
nek az adott cselekmény elkövetését követően a legtöbb esetben 30 
napja van arra, hogy feljelentéssel éljen. Magyarországon is van már 
lehetőség hozzátartozók közötti erőszak esetén ún. távoltartást kérni. 
A távoltartás azt jelenti, hogy ha sor kerül annak elrendelésére, a 
bántalmazó köteles elhagyni a közös lakást (még akkor is, ha az esetleg 
az ő tulajdonában van). A távoltartás kiterjedhet bizonyos intézmények 
megközelítésére is, így pl. megtilthatják a bántalmazónak, hogy párját, 
volt párját a munkahelyén, munkahelye környékén megkeresse, vagy 
a gyerek iskoláját megközelítse. Az ideiglenes megelőző távoltartást 
a rendőrség rendelheti el 72 órára, a megelőző távoltartást a bíróság 
rendelheti el legalább 10, de legfeljebb 30 napra. Ha büntetőeljárás 
indul a bántalmazó ellen, a bíróság legalább 10, de legfeljebb 60 napra 
büntetőeljárási távoltartást rendelhet el. Az ilyen esetekben a bünte-
tőeljárást soron kívül folytatják le.

Ha úgy érezzük, diszkrimináció ér bennünket bármilyen állami szerv, 
hatóság, intézmény, vagy valamilyen bárki számára elérhető szolgálta-
tást nyújtó hely részéről, lehetőségünkben áll az Egyenlő Bánásmód 
Hatóság eljárását kérni, ami egy gyors és illetékmentes eljárás kere-
tében megvizsgálja az ügyünket. A hatóság, ha diszkriminációt állapít 
meg, felszólítja az eljárás alá vont felet a diszkriminatív gyakorlat befeje-
zésesére, és bírságot is kiszabhat. Bírósághoz is fordulhatunk, amely a 
hatóság által alkalmazott szankciókhoz hasonló rendelkezések mellett 
kártérítést is megállapíthat. Amennyiben egészségügyi intézmény 
részéről ér minket hátrányos megkülönböztetés, megalázó bánásmód, 
lehetőségünk van a betegjogi képviselőhöz panaszt benyújtani. 

A Transvanilla ezeket az eseteket anonim módon monitorozza, 
rögzíti és a diszkriminációt, erőszakot tapasztalóknak ingyenes 
pszichoszociális, pszichológiai és jogi segítséget nyújt.
E-mail: szervezet@transvanilla.hu 
Telefon: +36304066633 illetve +36305869310 | http://transvanilla.hu/jelentes
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17. Mit tegyek, ha úgy érzem, hogy nemi 
identitásom, tranzícióm, nemi önkifeje-
zésem miatt hátrányos megkülönbözte-
tés ér?
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Transz emberek Az emberek különféle, széles rétegét lefedő 
kifejezés azokra, akik nemi identitása vagy nemének kifejezése nem 
egyezik meg teljesen azzal, ahogyan születésükkor meghatározták 
azt. Ebbe a körbe tartoznak azok (de nem csak azok!), akik transzsze-
xuális emberként, transznemű emberként, transzvesztitaként/ cro-
ss-dresser emberként, nem-binárisként, dzsender variáns emberként 
stb. határozzák meg magukat.
Akik nem transz emberek, azok a ciszneműek. Tehát ez alatt értünk 
mindenkit, akiknek a születésekor meghatározott nemével megegye-
zik a nemi identitása, biológiai neme és a nemének kifejezése.

Nemi identitás Minden ember mélyen átérzett belső és egyéni 
tapasztalata a neméről, amely lehet, nem felel meg a születésekor 
meghatározott nemének, beleértve a testének személyes érzését 
(amely magában foglalhatja, /amennyiben az szabadon választott!/ a 
testi megjelenés vagy funkciók módosítását, orvosi, sebészeti és más 
módon) és egyéb típusú kifejezését a nemnek, beleértve a ruhát, 
beszédet és stílust. (Yogyakarta alapelvek) 

Nem kifejezése/nemi önkifejezés Az a mód, ahogyan egy ember 
a külső megjelenésével és/vagy viselkedési, öltözködési, hajviseleti, 
hangbeli, testi és egyéb külső és fizikai jellemzőivel kifejezi önmagát. 

Nem jogi elismerése A nem jogi elismerése az a folyamat, amely 
során a személy nevét és a nemével kapcsolatos adatokat a hivatalos 
okmányaiban és az összes hivatali nyilvántartásban megváltoztatják, 
annak érdekében, hogy az adott személy nemi identitását hivatalo-
san is elismerjék. A különböző államok eltérő feltételeket szabhatnak 
ahhoz, hogy ki jogosult erre, noha a kényszer-sterilizáció, a kényszer-
válás, a kötelező mentális betegségről szóló diagnózis vagy korhatár 
olyan feltételek, amelyek egyértelműen sértik az egyén emberi joga-
it. A hazai hatósági nyelvezet és a köznyelv még a nemváltoztatást 
használja a nem jogi elismerésére. 
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